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Sobre o que vamos falar?
Vida Conectada -

Bênção ou maldição?

Necessidades virtuais 
transformadas em reais

Senso de urgência

Ansiedade

Manipulação de dados

Mudança no 
comportamento 

social (virtual e real)

Impacto das fake 
news e notícias 

manipuladas

Privacidade

O que fornecemos 
sobre nós sem saber?

Como nossos dados 
se transformam em 

armas contra nós 
mesmos?

Aumento da utilização da Internet e 
sua influência em nossa vida



Domicílios com acesso à Internet - Brasil

Fonte: https://www.cetic.br



Relatório We Are Social e Hootsuite - 2019
• A população do Brasil cresceu 0,7% - 211,6 milhões de pessoas
• O número de brasileiros com acesso à Internet aumentou em 10

milhões – crescimento de 7,2% em relação a 2018.
• O número de usuários com acesso as redes sociais aumentou em

7,7% - 140 milhões de usuários.
• A internet atingiu 67% dos lares brasileiros. A média global é de 57%
• Desse total de brasileiros com acesso à Internet, 85% acessam

diariamente



Relatório We Are 
Social e Hootsuite

• Os brasileiros passam um
total de 9h 29 min por dia
na Internet. A média
global é de 6h 42 min.



Relatório We Are Social e Hootsuite
• 66% de todos os brasileiros são usuários de internet móvel
• Os brasileiros passam 4h 45 minutos por dia na internet através dos

dispositivos móveis - aproximadamente 50% do tempo total
• Os brasileiros gastam 3h 34 min em redes sociais
• 130 milhões estão no Facebook e 69 milhões no Instagram
• O alcance orgânico em publicações Facebook é de 8,5%, sendo a média

global de 8%
• Engajamento no Facebook é de 4,22%, sendo a média global de 3,75%



Relatório We Are 
Social e Hootsuite

• Redes sociais mais
acessadas pelos
brasileiros:



O que a Internet está fazendo com nossas mentes?

• Lançado em 2010, o livro “A geração superficial: o que a internet está
fazendo com os nossos cérebros?” do escritor americano Nicholas G.
Carr, foi um dos finalistas do prêmio Pulitzer em 2011.

• No livro, Carr faz diversas análises muito interessantes e que vamos
abordar aqui.

• Segundo o autor, o uso por tempo moderado pode trazer diversas
consequências e alterações na estrutura do nosso cérebro.



Alterações provocadas pela Internet
• Provoca distração;
• Altera a estrutura cerebral;
• Influencia a maneira de pensar e de agir;
• Produz influências que podem ser irreversíveis;
• Uma dessas influências é a perda da calma interior e do autocontrole;
• O processo de reversão das suas más influências é penoso e lento,

podendo haver recaídas no meio do caminho;
• Seu uso intenso, no lazer, no trabalho ou na vida social, torna mais

difícil o processo de reversão.



Alterações na estrutura do cérebro
• Em 2008, um experimento conduzido por Gary Small conseguiu,

através de imagens de ressonância magnética, comprovar as
alterações estruturais do cérebro, quando exposto à Internet.

• O experimento foi conduzido com um grupo já com experiência em
buscas e navegação na Internet e um outro grupo sem contato.

• O grupo com experiência tinha ativada a parte frontal esquerda do
cérebro, conhecida como córtex dorsolateral pré-frontal.

• O grupo sem a experiência e contato tinha essa área quase sem
ativação.



Alterações na estrutura do cérebro

• O grupo sem contato foi estimulado, pelo período de uma semana, a
usar 1 hora por dia a Internet.

• O resultado foi surpreendente. Após 5 dias o cérebro de ambos os
grupos estavam praticamente iguais, em relação a região pré-frontal.

• Se, em tão pouco tempo, essas alterações foram sentidas, quais
seriam os resultados a médio e longo prazo?



Estrutura cerebral



Alterações na estrutura do cérebro
• Já um outro estudo, de 1989, demonstrou que a maioria dos leitores

digitais não prestavam atenção ao que estavam lendo, não sendo
capazes de responder a perguntas simples sobre o conteúdo que, em
tese, haviam acabado de ler.

• Em média o leitor fica numa página entre 19 e 27 segundos.
• A situação oposta foi verificada com quem realizou a leitura através

de livros.
• Uma das prováveis causas apontadas é a sobrecarga do cérebro, ao

ser exposto a muita informação ao mesmo tempo.
MAIS INFORMAÇÃO PODE SIGNIFICAR MENOS CONHECIMENTO!



Nossa memória e a Internet

• Segundo Carr: “um certo tempo é necessário para que uma memória

primária, ou de curto prazo, seja transformada em memória secundária, ou

de longo prazo”.

• “Memórias de curto prazo não se tornam memórias de longo prazo

imediatamente, o processo de consolidação é delicado. Qualquer

disrupção, seja um murro na cabeça ou uma simples distração, pode varrer

as memórias nascentes da mente”.



Nossa memória e a Internet
• Ainda segundo Carr: “Nós não restringimos as nossas capacidades

mentais quando armazenamos novas memórias de longo prazo. Nós
as fortalecemos”.

• “Cada expansão da nossa memória corresponde a um aumento da
nossa inteligência. A web proporciona um suplemento conveniente e
irresistível para a memória pessoal, mas quando começamos a usar a
net como um substituto para a memória pessoal, desviando dos
processos interiores de consolidação, arriscamo-nos a esvaziar as
nossas mentes de suas riquezas”



Nossa memória e a Internet
• “O influxo de mensagens competindo entre si, que recebemos

sempre que estamos on-line, não apenas sobrecarrega a nossa
memória primária, mas torna muito mais difícil para os lobos frontais
concentrarem nossa atenção em apenas uma coisa. O processo de
consolidação de memória sequer pode ser iniciado”.

• “E, mais uma vez, graças à plasticidade de nossas vias neurais, quanto
mais usamos a web, mais treinamos nosso cérebro para ser distraído,
para processar a informação muito rapidamente e muito
eficientemente, mas sem atenção continuada”.



Nossa memória e a Internet
• “Isso explica por que muitos de nós acha difícil se concentrar, mesmo

estando longe de computadores”.
• “Nosso cérebro se tornou propenso a esquecer e inepto para

lembrar!”
• “À medida que o uso da web torna mais difícil guardar uma

informação em nossa memória biológica, somos forçados a depender
cada vez mais da vasta e facilmente buscável memória artificial da
net, mesmo que isso nos torne pensadores mais superficiais”



Necessidades Virtuais - Comportamento

• A Internet e todos os seus recursos, além das alterações físicas em nosso

cérebro, também trazem alterações comportamentais.

• Segundo a psicóloga Tatiane Mosso, palavras como “mais tarde, depois e,

em breve, não são palavras apreciadas por muitos de nós que vivemos em

um mundo onde tudo é expresso e semipronto, onde a pressa da maioria

parece até apressar aos que nem pressa tinham, mas que acabam sendo

afetados pelo modo de ser dos outros”.



Necessidades Virtuais - Comportamento
• As redes sociais passaram a ser usadas como uma válvula de escape, 

como fuga, num mundo onde tudo é possível, mais bonito e onde 
podemos ser tudo o que queremos.

“Pode até parecer que não, mas certamente o 
silêncio sempre terá muito a nos dizer” 

Tatiane Mosso



FoMO (Fear of Missing Out)

• Essa é a expressão utilizada para designar a constante necessidade de
nos mantermos conectados, de não perdermos nada, ou numa
tradução literal, no medo de ficar de fora.

• Um exemplo? O pânico quando o Facebook caiu ou quando o
WhatsApp fica fora do ar.

• Exceto se você trabalha exclusivamente com isso, qual impacto
desastroso sua vida terá em ficar algumas horas desconectado?



Privacidade e Manipulação de Dados



Vazamento dados Facebook

• Os escândalos envolvendo o vazamento de dados dos usuários e o
Facebook, parecem estar longe de um final feliz.

• O caso mais emblemático foi o vazamento para a Cambridge
Analytica, que veio ao conhecimento do público em 2018.

• Esse vazamento foi que deu origem ao documentário PRIVACIDADE
HACKEADA



Cambridge Analytica
• É uma empresa de análise de dados e que foi responsável tanto pela

campanha do Trump, nas eleições de 2016, quanto na campanha do

BREXIT, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, que se

enrola até hoje e é bastante controversa.

• A empresa é propriedade do bilionário do mercado financeiro Robert

Mercer e, na época, era presidida por Steve Bannon, então principal

acessor do Trump.



Acusação

• Comprar acesso a informações pessoais de usuários do Facebook e

usar esses dados para criar um sistema que permitiu predizer e

influenciar escolhas dos eleitores nas urnas, segundo investigações

dos jornais The Guardian e The New York Times.



Os dados foram roubados?

• Não, foram gentilmente cedidos pelos próprios usuários da plataforma!

• Naturalmente, os usuários não tinham consentido com a doação das

informações, mas eles forma obtidos através de um aplicativo chamado

This is your digital life, onde os usuários eram estimulados a fazer um

pequeno teste de personalidade e concordavam que seus dados seriam

usados para fins acadêmicos.



Os dados foram roubados?
• O aplicativo foi desenvolvido por Aleksandr Kogan, pesquisador da

Universidade de Cambridge.
• A pesquisa dele era sobre como era possível deduzir a personalidade

e as inclinações políticas das pessoas a partir de seus perfis no
Facebook

• A Cambridge Analytica, que não tem nenhuma relação com a
universidade, teria comprado os dados coletados por ele.

• A aplicação coletava dados não somente de quem respondia, mas dos
amigos da pessoa que respondeu.



Como os dados foram usados?

• Cerca de 270 mil pessoas responderam ao teste. Através do acesso a
rede de amigos dessas pessoas, os dados de aproximadamente 50
milhões de usuários foram coletados, sem autorização.

• Com esses dados foi possível catalogar o perfil dessas pessoas e, com
isso, direcionar, de forma muito personalizada, materiais pró Trump e
contrários a sua adversária.

• O perfil permitiu identificar pessoas que estavam indecisas e
direcionar a elas mensagens com alto poder de convencimento.



Você se sente 

manipulado?



Ciclo do emburrecimento
Aumento 

expressivo do 
uso da Internet

Mais informação  
e Menos 
conhecimento

Dificuldade em 
formar memória 

secundária

Cérebro 
propenso a 
esquecer

Maior uso 
memória 
artificial

Pensadores mais 
superficiais

Tudo é rápido e  
urgente

Maior exposição 
nas redes

Dados vazados 
ou vendidos

Dados 
manipulados

Manipulação 
psicológica

Aumento 
expressivo do 

uso da Internet



Ciclo do emburrecimento
• O aumento do uso da Internet leva a situações positivas, no entanto,

nos leva à superficialidade.
• Somos bombardeados com informações de todos os lados, dos mais

variados assuntos, no entanto, nosso cérebro não é capaz de
processar e absorver tudo o que nos chega.

• Começamos a treinar nosso cérebro para ser distraído, para processar
a informação muito rapidamente, mas sem atenção continuada. Mais
informação, no entanto, menos conhecimento.



Ciclo do emburrecimento

• Devido a grande agilidade com que fazemos as coisas e da maneira
como a Internet e as distrações fazem com que nosso cérebro se
distraia o tempo todo, temos dificuldades em criar a memória
secundária, ou seja, aquela que é responsável pelo conhecimento.

• Diante disso, nosso cérebro fica propenso a esquecer com maior
facilidade e passamos a substituí-lo pela Internet, que causa a
“compensação” ilusória.



Ciclo do emburrecimento
• Essa aparente compensação, nos prende num ciclo infinito, criando

uma capacidade rasa de senso crítico, pois tudo passa a ser
superficial.

• A velocidade da Internet cria o senso de urgência e tudo,
absolutamente tudo, tem que ser feito para ontem.

• Diante dessa urgência e da necessidade de dar satisfação sobre a
nossa “vida perfeita”, vamos nos expondo cada vez mais nas redes
sociais.



Ciclo do emburrecimento
• Com a exposição mais ampla, vamos cedendo nossos dados pessoais

e nossos padrões de comportamentos, sem sequer nos darmos conta.
• Nossos dados são vazados, ou ainda, criminosamente cedidos a

outras empresas.
• Esses dados são manipulados de forma a influenciar o nosso próprio

comportamento, induzindo-nos cada vez mais a notícias e fatos sem
muita credibilidade, mas lembre-se, nosso cérebro já se acostumou à
superficialidade e ao senso crítico raso.



Ciclo do emburrecimento
• Todo um jogo de manipulação psicológico é realizado e ficamos reféns

do nosso próprio comportamento e das informações que nos são
direcionadas, mas reforçando, essas informações nos são enviadas
porque nós mesmos as atraímos.

• Com isso, voltamos para a Internet, seja para buscarmos diversão ou
para confirmarmos a autenticidade da notícia, muitas vezes, criada
especialmente para nós mesmos.

• Esse ciclo em looping e nos tornamos reféns de nós mesmos e da
tecnologia.



Bênção ou Maldição?
• Voltando a provocação inicial dessa apresentação, depois de tudo

isso, vou falar o óbvio: nem bênção e nem maldição.
• A tecnologia é uma ferramenta, mas que nunca, em hipótese alguma,

poderá substituir a nossa capacidade intelectual.
• Podemos usá-la, não prego o contrário, mas temos que aprender a

racionalizar esse uso.
• A partir do momento em que a tecnologia começa a atrapalhar

qualquer atividade da sua vida, cuidado!



Bênção ou Maldição?
• Se você está lendo um livro, leia o livro e se desconecte do mundo.

Crie hábitos que não envolvam o mundo online, comece a
desintoxicar seu cérebro.

• Se você está na aula, viva a aula, ouça seu professor, fale com colegas
e, desde que o celular não faça parte de alguma atividade
direcionada, esqueça-o durante esse tempo.

• Rompa as bolhas e cuidado com aquilo que você divulga sobre você
mesmo.



Bênção ou Maldição?
• Sabe aquela velha máxima de que “Não existe almoço grátis”?
• Se você não está pagando por um produto ou serviço, provavelmente

você é que está sendo comercializado. Acredite, o mundo capitalista
gira em torno do capital e, de alguma forma, você está dando lucro,
do contrário, será descartado. Conscientize-se disso.

• Se você chegou até o final dessa exposição, parabéns, seu caso ainda
tem salvação!



Referências
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• Entenda o escândalo de uso político de dados que derrubou valor do 
Facebook e o colocou na mira de autoridades
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Entre em contato:
Site: https://profbelini.com
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Skype: profbelini
Twitter: profbelini2


